
	

TYDZIEŃ 96: 26.11-2.12.2017 

„I	trwali	w	nauce	apostolskiej	i	we	wspólnocie,	w	łamaniu	chleba	i	w	modlitwach.	
(…)	Chwaląc	Boga	i	ciesząc	się	przychylnością	całego	ludu.	Pan	zaś	codziennie	po-

mnażał	liczbę	tych,	którzy	mieli	być	zbawieni”	(Dz	2,42.47)		
	

Prośby i wstawiennictwo 
• Módl się przez 7 dni w tygodniu o 7 rano i wie-

czorem, albo o każdej innej porze o 7 osób, 
które pragniesz przyprowadzić do Jezusa 
Chrystusa oraz o rozwój Dzieła Bożego w Die-
cezji Wschodniej.    

• Módl się o codzienne korzystanie z przywi-
leju opowiadania innym o Panu Jezusie.  

• Módl się o zbór w Kutnie, aby był poddany 
kształtującemu działaniu Chrystusa i w Jego 
dłoniach coraz bardziej stawał się wspólnotą 
pociągającą wielu do zbawienia.   

• Módl się Boga o rozwój misji w Węgrowie, 
aby w mocy Ducha Bożego podjęte zostały 
najlepsze działania pomagające wielu poznać 
Chrystusa i pójść za Nim.    

• Módl się o to, by wszyscy wierzący w naszej 
Diecezji byli w pełni zaangażowani w służbę.   

• Módl się o powstanie nowych zborów i grup, 
które dzięki Bogu staną się wielkim błogosła-
wieństwem dla lokalnych społeczności.  

• Módl się o znalezienie odpowiedniego miej-
sca do i zaangażowanie wyznawców do rea-
lizacji misji w dzielnicy Warszawa Żoliborz.  

• Módl się o rozwój działań misyjnych w Sej-
nach, gdzie Pan Bóg otwiera wiele możliwo-
ści do realizacji służby dla ludzi.  

 Refleksja 
„Z głębokim przejęciem modlili się uczniowie  
o gotowość występowania przed ludźmi,  
o możliwość mówienie przy codziennych zaję-
ciach o tym, co przyprowadzałoby grzeszni-
ków do Zbawiciela. Zaniechawszy wszelkich 
rozbieżności, wszelkich dążeń do zdobycia 
przewagi nad pozostałymi, uczniowie stwo-
rzyli serdeczną jedność chrześcijańską. Przybli-
żali się wciąż bardziej do Boga i dzięki temu zro-
zumieli, jak wielkim jest ów posiadany przez 
nich przywilej tak bliskiego kontaktu z Chrystu-
sem. Ale i smutek wypełniał ich serca, gdy przy-
pominali sobie, jak często zasmucali Go powol-
nością swych myśli, swym brakiem zrozumienia 
dla nauk, jakich udzielał im dla ich własnego do-
bra. Tamte dni przygotowania były dla uczniów 
dniami gruntownego badania serc. Zdawali so-
bie sprawę ze swych duchowych braków i bła-
gali Pana o namaszczenie, które miało uzdolnić 
ich do dzieła ratowania dusz.” (Ellen G. White, 
Działalność apostołów, wyd. III, s. 24).    

Dziękczynienie 
• Dziękuj Panu Bogu za twój zbór i za to, że 

prowadzi was do jedności oraz uczy oddanej 
i odważnej służby dla ratowania bliźnich.  

 

Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz na adres 
zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl aby co tydzień otrzymywać 
biuletyn modlitewny, dostępny także na stronie www.adwentysci.org.pl 


